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Tillväxt och innovation



Kommunikation
blogg, whitepaper, manus, webb, grafik, affärsplan…

Utveckling
webbplats, koncept, webbapplikation (och större saker)…

Strategi
kommunikationsstrategi, digitaliseringsstrategi, 
ledningsinspiration, innovationsstöd…

Vad vi gör



Kunder
Vi hjälper företag med verktyg för att växa, hitta ny personal, öka 
försäljning, nå längre med marknadsföring och bredda sina 
produkt- och tjänsteerbjudanden.

Bygg & förvaltning

Biotech
E-hälsa

Jordbruksteknik

ParkeringRekrytering

Filmproduktion



Innehållsmarknadsföring



Vad är innehållsmarknadsföring?

Definition
Innehållsfokuserad marknadsföring som attraherar.
Exempel
Informativ text, roliga videor, intressanta poddar.
Skäl
För att vi måste & för att vi kan.
Användning
Sälj mer, attrahera rekryter, minska supportkostnader…



Vad är innehållsmarknadsföring?

1900 2011



Vad är innehållsmarknadsföring?

"The idea central to content marketing is that a brand must give 
something valuable to get something valuable in return. Instead of the 
commercial, be the show. Instead of the banner ad, be the feature story.”

"Content marketing is not an ad on a billboard or a one-page spread in a 
magazine. It doesn't have to be a commercial on cable television or the 
28 annoying seconds before the start of that next YouTube hit.”

– James O'Brien



1. Börja med en plan

Det märks när det inte finns en plan.

0 ord säger mer än 1,000 ord



1. Börja med en plan

Den skall vara ett nedskrivet dokument.

1. Mål Vad vill vi?

2. (Analys) (Vad vet vi?)

3. Strategi Vad skall vi göra?

4. Plan Hur skall vi göra det?



2. Innehåll kommer först



2. Innehåll kommer först

Vad vill ni säga?

Vad gör ni som folk är intresserade av?
Vad tycker ni själva är roligt, häftigt eller intressant?
Har ni internt material som ni kan släppa öppet?

Användbart, intressant, inspirerande, roligt, rörande.



3. Kanal är en senare fråga

"Vad skall vi skriva på Facebook?"

“Vi måste fota något till Instagram igen!”

"Vi behöver någon som kan hjälpa oss skriva uppdateringar på sociala medier."

Vi behöver plocka in någon som kan göra SEO åt oss?



3. Kanal är en senare fråga

Kanal är (ofta) distribution.

”Skall vi titta på 1:an eller 2:an?”



3. Kanal är en senare fråga

Äg ert innehåll

Kontrollera er plattform

Bygg er webb



4. Välj system

1. Det finns aldrig bara EN lösning.

2. Det finns så många lösningar att det är svårt att hålla 
koll på dem alla.

3. Det är inte svårt att utveckla för webb.



4. Välj system

CMS är ofta fel lösning.



4. Välj system

CMS
(dynamisk webb)
Wordpress, Joomla, Drupal, Hubspot…

Monoliter, onödig komplexitet, osäkert, dyrt 
att utveckla

Statisk webb
(och headless CMS)
(Cloudcannon, Contentful…)

Gör jobbet ni vill. Lätt att utveckla. Lätt att 
ändra och lägga till. Lätt att skapa innehåll. 
Lätt att byta.



5. Balansera mätbarhet med magkänsla

Analytics är ett fantastiskt redskap - Grafer grafer GRAFER!

MEN

Kopplingen mellan trafik och ekonomi är ofta komplex

Statistik kräver data (1000+ besökare)



6. Design är viktigt



6. Design är viktigt

Det främsta syftet med er webbplats är inte att 
reflektera er kultur (eller personlighet).

Er webb är ett verktyg för att att kommunicera ert 
innehåll.  

Den skall vara en funktionell.



6. Design är viktigt

Ni                                             målgrupper som växt upp på webben. 

De märker skillnad på bra och dålig design.

Vi gör både medvetna och undermedvetna bedömningar när vi 
besöker en dålig webb.

kommunicerar med
säljer till
försöker attrahera



6. Design är viktigt
• Mobilanpassad (responsiv)
• Oberoende av webbläsare
• Funkar baklänges
• Enkel, lättläst och snabb
• Rätt färgsatt
• Typsnitt som funkar på olika mobilenheter
• Inte för mycket script
• Sökbar
• …



7. Sätt inte för låga (och snäva) mål

Kommunikation är en 
ledningsfråga.



7. Sätt inte för låga (och snäva) mål

”Vi vill väl egentligen kanske inte göra så mycket nytt, men vi 
behöver bli bättre på sociala media.”

”Vår styrelse har bestämt att vi skall digitaliseras.”

Ta chansen att…
... lära er om era kunder, ert nätverk, er omvärld
… upptäcka allt ni inte visste att ni visste
… få nya intryck på er verksamhet
… se nya möjligheter



7. Sätt inte för låga (och snäva) mål

CASE

Från blogginlägg till ny 
produkt



8. Tålamod



VS.



Beslutsprocess

Awareness

Interest

Consideration

Intent

Evaluation

Purchase
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Beslutsprocess
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Information
Utbildande

VÄRDE!

Fortsatt relation


